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§ 1 
Podstawa prawna: 
1. Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991. (Tekst ujednolicony z dnia 4 grudnia 2015 r., 

Dz. U z 2015 r. poz. 2156) 
2. Statut Szkoły 

 
§ 2 

 
1. Członkami Samorządu Uczniowskiego są wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 9 i CX Liceum 

Ogólnokształcącego. 
2. Członkami Samorządu Klasowego są uczniowie poszczególnych klas w Gimnazjum nr 9 i CX Liceum 

Ogólnokształcącego. 
 

§ 3 
 

1. Do głównych obowiązków Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy: 
a) Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności, 
b) Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, planu pracy SU na dany rok szkolny, 
c) Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalność kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole, 
d) Zbieranie i archiwizowanie (w segregatorze) bieżącej dokumentacji SU. 

e) Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. 
 

§ 4 
 

1. Władzą wykonawczą SU jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego 
2. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego, wchodzą: 

a) Przewodniczący SU, 
b) Zastępca/zastępcy przewodniczącego SU, 
c) Sekretarz, 
d) Skarbnik. 

 
§ 5 

 
1. Na początku roku szkolnego poszczególne klasy Gimnazjum nr 9 i CX Liceum Ogólnokształcącego 

wybierają Samorząd Klasowy, w skład którego wchodzą: 
a) Przewodniczący/gospodarz klasy, 
b) Zastępca, 
c) Skarbnik. 

2. Samorząd Klasowy reprezentuje interesy klasy. 
3. Samorząd Klasowy współpracuje z Samorządem Uczniowskim i wychowawcą klasy. 

 
§ 6 

 
1. Posiedzenia Rady Samorządu Uczniowskiego, odbywają się raz w miesiącu, w wybranym terminie, 

ustalonym z Opiekunem SU i Dyrektorem szkoły. 
2. Na posiedzeniach Rady Samorządu Uczniowskiego spotykają się wszyscy uczniowie wchodzący w 

skład Samorządów Klasowych z Opiekunem SU. 
 

§ 7 
 

1. Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, należą: 
a) kierowanie pracą Samorządu,  
b) reprezentowanie uczniów szkoły na zewnątrz,  
c) współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami,  
d) przewodniczenie wszystkim uroczystościom w szkole,  
e) zwoływanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,  
f) czuwanie nad dokumentowaniem działalności Samorządu.  
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2. Do kompetencji zastępcy przewodniczącego SU należy: 

a. współpraca z przewodniczącym szkoły, 
c. przedstawianie Samorządowi rocznego sprawozdania z pracy poszczególnych działów do 
końca czerwca bieżącego roku, 
d.     sprawozdanie zostaje podane do publicznej wiadomości (na stronie internetowej szkoły), 
e. zastępowanie przewodniczącego podczas jego nieobecności.      

 
3. Do kompetencji skarbnika należy opieka nad środkami finansowymi Samorządu. 

 
§ 8 

 
1. Przewodniczący może sam zrezygnować z pełnionej funkcji przed upływem kadencji. 
2. Przewodniczący może być odwołany z pełnionej funkcji na wniosek: 

a. Dyrekcji Szkoły, 
b. Rady Pedagogicznej, 
c. Opiekunów Samorządu, 
d. 1/3 składu reprezentantów ogółu klas (tzw. trójek klasowych). 

 
3. Przewodniczącego odwołuje się z pełnionej funkcji, jeśli: 

a. Wszedł w konflikt z prawem, 
b. Naruszył przepisy regulujące życie szkoły, 
c. Swoją postawą narusza zasady współżycia społecznego i dobre imię szkoły, 
d. Jego wyniki w nauce uległy znacznemu pogorszeniu, 
e. Narusza regulamin samorządu. 

 
4. Zebranie mające na celu odwołanie przewodniczącego zwołuje zastępca przewodniczącego lub jeden z 

opiekunów. 
5. Wniosek o odwołanie przewodniczącego rozpatruje komisja w składzie: zastępca, sekretarz, skarbnik i 

opiekunowie.  
6. Zebranie, na którym ma być odwołany Przewodniczący odbywa się w terminie 7 do 14 dni 

kalendarzowych od chwili wpłynięcia wniosku. 
7. Decyzja o odwołaniu Przewodniczącego wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia wyników głosowania. 
8. Z chwilą odwołania Przewodniczącego, jego funkcję do czasu upływu kadencji przejmuje zastępca. 

 
§ 9 

 
1. Opiekę nad pracą Samorządem Uczniowskim sprawuje Opiekun SU.  
2. Opiekun SU wspomaga działalność SU, poprzez:  

a) Pośredniczenie w relacjach SU z Dyrektorem Szkoły oraz Radą Pedagogiczną,  
b) Wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 
c) Inspirowanie uczniów do działania. 

 
§ 10 

 
1. Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego: Zarząd SU - wybierani są co roku w miesiącu wrześniu 

(zgodnie z Kalendarium szkolnym). Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, 
bezpośrednie i większościowe.  

2. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.  
3. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze), posiada każdy uczeń szkoły, z wyjątkiem ucznia, który 

podczas kadencji ustępującego z Rady SU został ukarany naganą Dyrektora Szkoły lub który na 
świadectwie miał ocenę zachowania niższą niż dobrą,  

4. Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza powołana przez 
ustępujący Zarząd SU.  

5. W skład Komisji wchodzą 3 osoby, wśród których musi być przynajmniej po jednym przedstawicielu 
Gimnazjum nr 9 i CX LO. Członkiem Szkolnej Komisji Wyborczej nie może być kandydat w wyborach 
do Zarządu SU.  

6. Do obowiązków Szkolnej Komisji Wyborczej należy:  
a. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,  
b. Określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej 

przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,  
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c. Przygotowanie wyborów,  
d. Przeprowadzenie wyborów,  
e. Obliczenie głosów,  
f. Sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników na tablicy SU.  

 
7. Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:  

a. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez Dyrektora 
Szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.  

b. Kandydaci muszą mieć opracowany własny program. Zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i 
Opiekuna SU. 

c. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są w kolejności 
alfabetycznej.  

d. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym 
miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu 
na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie 
karty do urny wyborczej.  

e. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w 
głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.  

f. Zastępcą Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród 
wszystkich wybranych członków Zarządu SU. 

g. Pozostali członkowie Zarządu SU muszą reprezentować obie jednostki szkolne – Gimnazjum 
oraz Liceum. Są oni powoływani przez Przewodniczącego i jego zastępcę spośród innych 
kandydatów startujących w wyborach, lub też osób zaangażowanych w działalność SU. 

h. Jeżeli, ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów, zaistnieje trudność w 
dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające. 

 
§ 11 

 
1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na mocy uchwały Zarządu SU i akceptacji przez 

Dyrektora Szkoły oraz Radę Pedagogiczną.  
2. Niniejszy Regulamin został opracowany przez Zarząd SU, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły oraz 

Radę Pedagogiczną. 
3. Regulamin jest udostępniany wszystkim uczniom  i publikowany na stronie internetowej szkoły.  
4. Regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu. 

 
 
 
 
 
 
…………………………………..      ………………………………………. 
      (podpis Opiekuna SU)        (podpis Przewodniczącego SU) 

 
 
…………………………………..      ………………………………………. 
      (podpis Opiekuna SU)                 (podpis Wiceprzewodniczącego SU) 
 
 
         ………………………………………. 
                 (podpis Sekretarza SU) 
 
 
         ………………………………………. 
                  (podpis Skarbnika SU) 


